
 

Vormingsaanbod voor Freinetmedewerkers 

Wanneer: vrijdag 23 augustus 2019 
Waar: Freinetschool Klimop      Fabiolalaan 2 te 8020 Oostkamp 
Uren: 13.30u - 16.30u 
Inschrijven enkel via info@schrijfletters.be   

Kostprijs: 30€, max 20 deelnemers 
Op een ervaringsgerichte manier 

schrijfletters aanbrengen in de klas?  
Met de ‘schrijf met heel je lijf’ 
aanpak, ontdek je hoe dit kan.

Meer info op 
www.schrijfletters.be
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De werkbundel 
bevat leuke en 
aantrekkelijke 

tekeningen voor 
de kinderen 

 maar is vooral 
heel praktisch 

en duidelijk voor 
wie ermee wil 

werken. 

Wie zijn we? 
Wij zijn Christel Minne (reeds vele jaren Freinetleerkracht in Klimop) en An van De Ginste (pediatrisch kinesitherapeut en 
werkzaam in het bijzonder onderwijs). We bundelden onze krachten om deze aanpak op papier te zetten, vorming aan te 
bieden en een platform op te richten voor gelijkgestemden ;-) 

Wat kan je verwachten? 
Met “Schrijf met heel je lijf” reiken we je tools aan om de kinderen een proces te laten beleven waarbij ze zich een 
letter ‘eigen maken’. 

We kiezen ervoor om, bij het aanbrengen van een letter, een waaier aan activiteiten mee te 
geven waaraan ze plezier beleven: een versje, liedje, voel- of bewegingsspel, verhaal, 
knutselactiviteit, …  Het kind haalt zijn beleving van de letter op en dit wordt gekoppeld aan de 
schrijfwijze (het bewegingsspoor) ervan.  
De ritmiek (het versje) en vastleggen van deze beleving in een tekening, blijkt een schot in de 
roos te zijn om de wereld van de schrijfletters te ontdekken en vast te houden (automatiseren). 
De inspiratie haalden we bij het ‘schrijfdansen’, een methodiek waar vele kleuterjuffen 

mee vertrouwd zijn. 

Na het theoretisch gedeelte krijg je tal van voorbeelden hoe wij in Klimop deze aanpak in de praktijk omzetten. 
We gaan zelf creatief aan de slag met letters, thema’s, onderwerpen en ritmiek zodat je ‘aan je lijf’ kan ervaren wat het bij 
je oproept en waarop je moet letten wanneer je je eigen letterverhalen wil ontwikkelen.  
  
Indien gewenst kan je daarna lid worden van een uitwisselingsplatform waarbij je je ervaringen deelt met collega-
cursisten. Hierop kunnen nieuwe letterverhalen en materiaal uitgewisseld worden, waarna we onze tekenaar opnieuw 
aan het werk zetten en het resultaat delen in de groep. Zo hebben we met z’n allen een steeds vernieuwende en 
inspirerende bron om te raadplegen.  
We bieden daarbij ook onze werkbundel aan (met kortingsbon) voor wie al meteen aan de slag wil met het volledig 
uitgewerkte alfabet en de tweeklanken. 

Half augustus komt deze bundel uit bij Uitgeverij Skribis (48€). Je kan hem 
tijdens deze vorming aankopen (met kortingsbon van 5€) of bestellen via 
info@schrijfletters.be
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